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GENERELT OM SEMESTRET  
Oplysninger om semesteret 

Studienævn: Studienævnet for Sociologi  
Studieordning: Studieordningen for kandidatuddannelsen, 2014 og Studieordningen for 
kandidatuddannelsen, 2018 

Semesterets temaramme  

Studieordningen for kandidatuddannelsen, 2020 

Kandidatuddannelsen giver den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige temarammer. Dette 
sker gennem valg af specialiseringsspor. Der udbydes 4 specialiseringsspor:  

• Arbejdsliv, organisation og Human Resource Management 
• Sociale fællesskaber og sociale forskelle 
• Sundhed, sygdom, steder og rum 
• Hverdagsliv, kultur og samtidsdiagnoser 

 
Hvert specialiseringsspor består af to emnespecialiseringer. For at gennemføre et specialiseringsspor 
kræves, at mindst 30 ECTS-point gennemføres inden for disse emnespecialiseringer. Den store valgfrihed 
gør samtidig, at der ikke er ét overordnet lærings- og kompetencemål, der skal indfries. Der henvises i 
stedet til lærings- og kompetencemål i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte specialiseringer.  
 

Følgende krav skal være opfyldt i et samlet studieforløb på uddannelsen: 

• Der skal i studieforløbet udarbejdes mindst ét projekt, der er en individuel eller fælles opgave med 
tilhørende kurser, af en størrelse på 20 ECTS-point. Projektet skrives inden for en sociologisk 
emnespecialisering. De 20 ECTS-point skal være sammenhængende og afsluttes med et projekt.  

• Et studieforløb skal endvidere indeholde mindst to metodespecialiseringer (20 ECTS), hvoraf mindst 
én skal være kvantitativ metode. 

• Endelig skal mindst 30 ECTS-point gennemføres inden for ét af de 4 specialiseringsspor, som 
udbydes på uddannelsen.  
 

Sammenhængen mellem specialiseringsspor og emnespecialiseringer illustreres i nedenstående model: 

Semester/ 
specialiseringsspor 

Arbejdsliv, 
organisation og 

Human Resource 
Management 

Samlet 30 ECTS 

Sociale 
fællesskaber og 

sociale 
forskelle 

Samlet 30 ECTS 

Sundhed, sygdom, 
steder og rum 

Samlet 30 ECTS 

Hverdagsliv, kultur 
og 

samtidsdiagnoser 
Samlet 30 ECTS 

Efterår 
Organisations 

Sociologi 
Civilt samfund 

og sociale 
bevægelse 

Sundheds- og 
sygdomssociologi 

Hverdagsliv, kultur 
og emotioner 

10/20 ECTS 10/20 ECTS  10/20 ECTS 10/20 ECTS 
        

Forår 
Moderne arbejdsliv og 

HRM 
Køn, migration 

og sociale 
protester 

Rummets Sociologi Samtidsdiagnoser og 
Afvigelse 

10/20 ECTS 10/20 ECTS 10/20 ECTS 10/20 ECTS  
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I foråret 2022 bliver følgende metode- og emnespecialiseringer oprettet:  

Metode-specialiseringer:  

• Videregående kvalitativ metode: Etnografisk metode 5 og 10 ECTS 
• Videregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien: Teori og metode, 10 ECTS  

 
Emne-specialiseringer:  

• Moderne arbejdsliv og HRM, 5,10 og 20 ECTS 
• Køn, Migration og sociale protester, 5, 10 og 20 ECTS  
• Rummets sociologi, 5, 10 og 20 ECTS  
• Samtidsdiagnoser og afvigelse, 5, 10 og 20 ECTS  

 
Bemærk:  
Nogle emnespecialiseringer afvikles samtidigt og kan derfor ikke kombineres.  
For foråret 2022 gælder følgende: 

• Moderne arbejdsliv og HRM kan ikke kombineres med Køn, migration og sociale protester 
• Rummets sociologi kan ikke kombineres med Samtidsdiagnoser og afvigelse 

 

• 5 ECTS:  
Et kursusforløb på 5 ECTS består i udgangspunktet af højst 10 forelæsninger og 3 øvelsesgange.  
Der opgives ca. 50 siders pensum pr. gang. Modulerne evalueres i en individuel skriftlig prøve af 24 timers 
varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med intern censur. De forelæsninger og den litteratur som 
ikke er pensum for 5 ECTS studerende er markeret med * under forelæsningsrækken i Moodle.  
 

• 10 ECTS 
Et kursusforløb på 10 ECTS består i udgangspunktet af 13-15 forelæsninger og 3-5 øvelsesgange. Der opgives 
75 siders pensum pr. gang. Modulerne evalueres gennem skriftlig portfolioopgave ved en mundtlig prøve 
efter 7-skalaen med intern censur. Der afsættes tid under seminarer eller øvelser til at introducere/diskutere 
temaer eller konkrete spørgsmål fra portfolioopgaven.  
 

• 20 ECTS  
Et kursusforløb på 20 ECTS består i udgangspunktet af 13-15 forelæsninger og 3-5 øvelsesgange, samt et 
projekt. Målet for modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere 
kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en konkret 
problemstilling inden for specialiseringens emneområde. Modulerne evalueres sammen med 
emnespecialiseringens forelæsningsrække gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen 
med intern censur. Hvis en studerende allerede har gennemført eksamen inden for den pågældende emne 
specialisering evalueres modulet særskilt. Se særskilt læringsmål for projektmodul: 
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK  

•  
• Uddybende om studerende som tidligere har gennemført emnespecialiseringerne som valgfag 
• Emne- og metodespecialiseringer som allerede er gennemført og eksamineret, eksempelvis i forbindelse 

med valgfag på bacheloruddannelsen, kan ikke gentages. Hvis en studerende allerede har gennemført 
eksamen inden for en emnespecialisering (eksempelvis som valgfag på bacheloruddannelsen), som indgår i 
det valgte specialiseringsspor, afløses kursusrækken af projektarbejde inden for specialiseringens emne.  

• Projektarbejdets eksamen vil i dette tilfælde udgøre 10 ECTS-point. Projektarbejdets organisering, 
afleveringsfrister, omfang og vejledning følger de almindelige normer for projektarbejde inden for 
emnespecialiseringer. Eksamensformen er mundtlig på baggrund af projekt med intern censur.  Der 

https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK
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eksamineres ikke i kursusrækkens generelle pensum, men alene i et rammepensum for projektet, som 
forventes at udgøre ca. 1000 sider.   

• Pensum angives af den studerende i litteraturlisten (relevant sidetal i parentes ved den enkelte tekst) og 
godkendes af projektvejleder. Rammepensum kan inddrage relevante dele af emnespecialiseringens 
kursusrække og bør derudover sammenstykkes af introducerende såvel som mere temaspecifikke tekster 
inden for fagområdet. Projektarbejde på 10 ECTS kan gennemføres som gruppeprojekt i samarbejde med 
studerende, som skriver projektarbejde af samme omfang eller af et omfang på 20 ECTS.  
Ved projektsamarbejde mellem studerende med 10 og 20 ECTS projektarbejde afholdes særskilt mundtlig 
eksamen for hver ECTS gruppe. Man eksamineres således kun gruppevis med studerende der har samme 
pensumramme/ECTS. 

 

Sekretariatsdækning, sekretær 

Sekretær Charlotte Hansen  
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Tel. 9940 8405 
Fibigerstræde 5, lokale 20 

MAIL: KA-SOCIOLOGISEKRETARIATET@SOCSCI.AAU.DK 
_______________________________________________________________________________________ 

EMNESPECIALISERINGER  
___________________________________________________________________________ 

Det moderne arbejdsliv og HRM, 5., 10. og 20 ECTS  
 
STADS kode: SFA700146D (10 ECTS Portfolio) 
STADS kode: SFA700151K (20 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA700162F (10 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA160073D (5 ECTS Valgfag) 

Placering  

8. semester KA Sociologi 
6.semester BA Sociologi 

Modulansvarlige 

Morten Kyed 
Institut: Sociologi og Socialt Arbejde 
Email: mkyed@socsci.aau.dk  
Tel: 9940 8147 
Adresse: Fibigerstræde 13, rum 85, 9220 Aalborg Ø 
 

 Bjarke Refslund 
Institut: Sociologi og Socialt Arbejde 
Email: bref@socsci.aau.dk  
Tel: 2514 4980 
Adresse: Kroghstræde 7, rum 8, 9220 Aalborg Ø 
 
Type og sprog 

Emnespecialisering 

mailto:KA-SOCIOLOGISEKRETARIATET@SOCSCI.AAU.DK?subject=KA,%20Sociologi
mailto:mkyed@socsci.aau.dk
mailto:bref@socsci.aau.dk
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Sprog: Dansk 
 
 
Mål  

Målet for specialiseringen er, at den studerende tilegner sig videregående viden, færdigheder og 
kompetencer vedrørende centrale sociologiske problemstillinger og centrale udviklingstendenser i og 
omkring det moderne arbejdsliv og HRM. Den studerende trænes i at analysere det moderne arbejdsliv og 
HRM-praksisser samt at reflektere kritisk over fænomener i et sociologisk perspektiv. 
Mere specifikt er formålet at opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer 

Viden - en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for 
specialiseringens emneområde 

- opnår et videregående kendskab til flere områder eller temaer 
inden for specialiseringens emnefelt 

Færdigheder  

 

-  vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt 
højt niveau 

- beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans 
for specialiseringen på et fagligt højt niveau 

- relatere sociologien til de videnskabsteoretiske 
grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen 

- vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for 
specialiseringens funktionsområde 

Kompetencer  

 

- evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere 
problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen 
relevante begrebsdannelser og teorier samt de for 
problemstillingen relevante metodiske tilgange 

-  

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Specialiseringen ”Det moderne arbejdsliv og HRM” har til formål at introducere til viden om samt 
færdigheder og kompetencer vedrørende det moderne arbejdsliv og HRM på henholdsvis mikro- (individ-), 
meso- (organisations-) og makroniveau (samfundsniveau) samt samspillet mellem disse niveauer. Herunder 
hvordan det moderne arbejdsliv og HRM kan belyses forskningsmæssigt og videnskabeligt ved hjælp af 
sociologiske teorier og metoder. 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer 
for 5 ECTS-studerende, 280 timer for 10 ECTS-studerende og 560 timer for 20 ECTS-studerende. 

Aktivitet Antal Lektioner / Samlet timetal sats  Type 
Undervisning 

(U) Eget 
arbejde (E) 

5 ECTS 10 ECTS 20 ECTS 

Introduktionsforelæsning 2 2 2 2 U 
Forelæsninger 11/22 15/30 15/30 2 U 
Portefolio-workshops 
(kun 10 ects) 

 3/6  2 U 
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Læsning 
Forberedelse til forelæsning 10/77  15/165 15/165 7/11 E 

Projektarbejde  
(kun 20 ECTS) 

- Vejledning (inkl. 
forberedelse) 

- Projektskrivning 

 
 
 
 

 
 

24 
259 

 
 

 
 

U 
E 

Eksamen (inkl. 
Forberedelse/portefolioudarbejdelse) 41 92 80  E 

Totalt antal timer 
 
  

   U=22 
E=118 
T=140 

U = 34 
E= 248 
T=280 

 

U = 56 
E=504 
T= 560  

 
 
  

 

5 ECTS  
Et kursusforløb på 5 ECTS består af 11 forelæsninger.  
Der opgives et pensum på ca. 50 sider pr. forelæsning til 5 ECTS-studerende. 

10 ECTS 
Et kursusforløb på 10 ECTS består i 15 forelæsninger og 3 portefolio-workshops samt en introduktion til 
specialiseringen.  Der opgives ca. 50 siders pensum pr. gang. Derudover 300 sider selvvalgt litteratur til 
udarbejdelsen af portefolio-opgave med selvvalgt tema 

20 ECTS 
Et kursusforløb på 20 ECTS består i 15 forelæsninger og en introduktion til specialiseringen, samt projekt. 
Der opgives ca. 75 siders pensum pr. gang. 
Målet for modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere 
kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en 
konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde. Der forventes at indgå pensum svarende 
til 1500 sider til eksamen. Der skal således selvstændigt søges og inddrages ca. 450 siders projektlitteratur 
ud over den opgivne til emnespecialiseringens undervisning. Se særskilt læringsmål for projektmodul: 
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK  

Deltagere 

8. semester (KA Sociologi, 10 el. 20 ECTS) 
6. semester (BA Sociologi, 5 ECTS) 

Deltagerforudsætninger  

Derudover kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage 
på specialiseringen. 

Det vil være en fordel for gennemførelse af specialiseringen, men ikke noget krav at have afsluttet 
valgfaget i arbejdssociologi på bacheloruddannelsen. 

Desuden vil det være en fordel at have opnået et godt kendskab til kvalitative og kvantitative metoder, da 
anvendelsen heraf er relevante til at behandle specialiseringens problemstillinger. 

Modulaktiviteter  

Introduktionsforelæsning: Det moderne arbejdsliv og HRM: Kritiske tendenser og muligheder v. Morten 
1. Arbejde i det postindustrielle samfund v/Morten Kyed  
2. Teoretiske perspektiver på arbejdsmarkedet v/ Bjarke Refslund 
3. Den danske model og statslig regulering af arbejdsmarkedet v/ Bjarke Refslund 
4. Prekæritet på arbejdsmarkedet v/ Bjarke Refslund 

Gruppedannelse 2 timer (Morten og Bjarke) 

https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK
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5. Kollektiv identitet og kollektivisme v/ Bjarke Refslund 
6. Faglig organisering og fagforeninger v/ Bjarke Refslund + ekstern oplægsholder (3F/faglig sekretær) 
7. Arbejdsmigration v. Andrea Borello  

Workshop 1(10 points, porte folio ved Morten) 
8. Identitet, selvrealisering og mening i arbejde v/ Morten Kyed 
9. Nordisk HRM i et komparativt perspektiv v/ Bjarke Refslund 
10. Fra kvalifikationer til bløde kompetencer v/ Morten Kyed 

Workshop 2 (10 points, portefolio ved Morten) 
11. Diversitet og inklusion på arbejdspladser v/ Stine Thidemann Faber 
12. Arbejdspladslæring v/ Morten Kyed 
13. 'Work life balance’ som diskurs og HR-værktøj: et kritisk perspektiv (Kun 10 & 20 ECTS) v/ Stine 

Thidemann Faber  
Workshop 3 (Workshop 3 (10 points, porte folio ved Morten og Bjarke) 

14. Kritiske ledelsesstudier Kun 10 & 20 ECTS v/ Morten Kyed 
15. Autonomi, medarbejderinddragelse og motivation (Kun 10 & 20 ECTS) v / Bjarke Refslund   

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Køn, migration og sociale protester, 5.,10. og 20 ECTS  
 

STADS kode: SFA700148D (10 ECTS Portfolio) 
STADS kode: SFA700153K (20 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA700168F (10 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA160074D (5 ECTS Valgfag) 

 
Placering  

8. semester KA Sociologi samt 6. semester BA Sociologi 
 
Modulansvarlige 

Ann-Dorte Christensen   
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Tel. 9940 8113 
Fibigerstræde 13, 61 
9220 Aalborg Ø 
Mail:  adc@socsci.aau.dk  
                      
Sune Qvotrup Jensen 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Tel. 9940 7384  
Fibigerstræde 13, 73 
9220 Aalborg Ø 
Mail: qvotrup@socsci.aau.dk  
 
Type og sprog 

Modulets type: Emnespecialisering 
Sprog: Dansk 
  

mailto:adc@socsci.aau.dk
mailto:qvotrup@socsci.aau.dk
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Mål  

Formålet med emnespecialiseringen i Køn, Migration og Sociale Protester er, at de studerende opbygger en 
dybtgående viden om køns- og maskulinitetsforskning samt forskning i migration. Et gennemgående tema 
vil være, hvordan intersektionalitet og samspillet mellem forskellige kategorier som køn, klasse og etnicitet 
udgør en central tilgang til at analysere sociale relationer og identiteter såvel som samfundets sociale, 
politiske, kulturelle skillelinjer, udtryksformer og konfliktlinjer.   

Viden - opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger 
inden for specialiseringens emneområde  

- opnår et videregående kendskab til flere områder eller temaer 
inden for specialiseringens emnefelt  

Færdigheder  

 

- kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et 
fagligt højt niveau  

- kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af 
relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau  

- kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske 
grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen  

- kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske 
forskningsdesigns  

- kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden 
for specialiseringens funktionsområde  

Kompetencer  

 

- har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere 
problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen 
relevante begrebsdannelser og teorier samt de for 
problemstillingen relevante metodiske tilgange 

 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

 
Kurset indgår som en del af specialiseringssporet ”Sociale fællesskaber og sociale forskelle”. Kurset rummer 
for det første en introduktion til centrale teorier og begreber om køn, maskulinitet, intersektionalitet, 
migration, seksualitet og subkulturer. For det andet formidler kurset teoretisk og empirisk viden om 
kønsspecifikke forståelser af temaer som velfærdsstat, nationalisme, krig, magt og sociale protester. For 
det tredje inddrager kurset løbende diskussioner og analyser af aktuelle sociale protester som udspiller sig 
både på et lokalt, nationalt og globalt niveau. 
Kurset kræver ingen andre forudsætninger end adgangskravet til bachelor- og kandidatuddannelsen i 
sociologi. Der trækkes løbende på elementære sociologiske begreber og metoder, der indgår som pensum 
på de obligatoriske dele af bacheloruddannelsen i sociologi. Ud over dette er der ikke andet overlap eller 
sammenhæng med tidligere moduler. 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer 
for 5 ECTS-studerende, 280 timer for 10 ECTS-studerende og 560 timer for 20 ECTS-studerende. 



11 
 

Aktivitet Antal Lektioner / Samlet timetal sats 
 

Type 

Undervisning (U) 
Eget arbejde (E) 

5 ECTS 10 ECTS 20 ECTS 

Forelæsninger 11/22 14/28 14/28 2 U 

Øvelser 2/4 5/10 3/6  U 

Læsning 
Forberedelse til forelæsning 

 

11/77 
 

14/154 14/154 7/11 E 

Projektarbejde  
(kun 20 ECTS) 

- Vejledning (inkl. 
forberedelse) 

- Projektskrivning 

 

 

 

 

 

 

17 

273 

 

 

 

 

U 

E 

Eksamen (inkl. Forberedelse) 40 72 72  E 

Totalt antal timer 

 
 

U = 30 

E= 117 

T= 147 

 

U = 38 

E= 226 

T=264 

 

U = 49 

E=499 

T= 548 
  

 
5 ECTS: 
Et kursusforløb på 5 ECTS består af 11 forelæsninger og 2 øvelsesgange. 
Der opgives et pensum på ca. 50 sider pr. forelæsning til 5 ECTS-studerende.  Pensum som IKKE skal læses 
på 5 ECTS findes markeret med * på Moodle 
 
10 ECTS: 
Et kursusforløb på 10 ECTS består i 14 forelæsninger, 5 seminarer og 3 portfolieopgaver. Der opgives ca. 75 
siders pensum pr. gang. 

 

20 ECTS: 
Et kursusforløb på 20 ECTS består i 14 forelæsninger, 3 seminarer plus projekt. Der opgives ca. 75 siders 
pensum pr. gang. Derudover forventes den studerende at inddrage yderligere litteratur til projektet af ca. 
500 siders omfang. Målet for modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at 
dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i 
relation til en konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde. Der forventes at indgå 
pensum svarende til 1500 sider til eksamen. Der skal således selvstændigt søges og inddrages 
projektlitteratur ud over den opgivne til emnespecialiseringens undervisning. Se læringsmål for projektmodul: 
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK  

Deltagere 

6. semester (BA Sociologi, 5 ECTS), 8. semester (KA Sociologi, 10 el. 20 ECTS) 
 
Deltagerforudsætninger  

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på 
specialiseringen. 

https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK
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Modulaktiviteter  

1. Introduktion til kurset / sociologiske forståelser af køn, maskulinitet og intersektionalitet/Ann-Dorte 
Christensen, Sune Qvotrup Jensen 

2. Poststrukturalisme og Queer/ Sune Qvotrup Jensen 
3. Køn og sociale protester/Sune Qvotrup Jensen og Jeppe Fuglsang Larsen  
4. Migration/Trine Lund Thomsen 
5. Maskulinitetsstudier/Kritiske Studier i mænds liv og maskuliniteter/Thit Gaardskjær 
6. Intersektionalitet I: Teoretiske tilgange/Sune Q. Jensen  
7. Intersektionalitet II: Debatter, metodiske udfordringer og potentialer/Ann-Dorte Christensen 

Øvelser 6+7: 2 timer Intersektionalitet II: Sune Qvotrup Jensen/Ann-Dorte Christensen 
8. Intersektionalitet III: Kvantitative tilgange og udfordringer, Jakob Skjøtt Larsen  
9. * Marginaliserede stemmer/ Ann-Dorte Christensen og Sune Q. Jensen 
10. Velfærdsstat, familie og ligestillingsmodeller/Ann-Dorte Christensen 

PORTFOLIOOPGAVE NR. 1 2 timer med Ann-Dorte Christensen/Sune Q. Jensen 
11. Nationalisme og tilhørsforhold/Ann-Dorte Christensen 

Øvelser 2 timer: Køn og nationalisme/ Ann-Dorte Christensen 
12. #MeToo, Feministiske og antifeministiske bevægelser /Ann-Dorte Christensen 
13. *Køn og seksualitet/Annick Prieur KUN KA-stud 
14.  *Krig og civilt samfund – familie, veteraner, overhørte stemmer/ Thit Gaarskjær Jørgensen, KUN 

KA-stud 
PORTFOLIOOPGAVE NR. II- Sune Q. Jensen og Ann-Dorte Christensen 

            Gæsteforelæsning: Anna Sofie Bach, Københavns Universitet 

            * betyder, at forelæsningen ikke udbydes til valgfagsstuderende på 6.semester 

_______________________________________________________________________________________ 

Rummets sociologi, 5. - 10. og 20 ECTS  
 
STADS kode: SFA700116D (10 ECTS Portfolio) 
STADS kode: SFA700124K (20 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA700164F (10 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA160072D (5 ECTS Valgfag) 

Placering  

8. semester KA Sociologi og 6. semester BA Sociologi 

Modulansvarlige 

Hanne Louise Jensen 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg 
Fibigerstræde 13, 83, 9220 Aalborg 
tlf. 9940 7290 
Mail: hannelj@socsci.aau.dk  
 

Mia Arp Fallov 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, København 
Frederikskaj 10B, Bygning: G, lokale 108, 2450 København SV 

mailto:hannelj@socsci.aau.dk
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tlf. 9940 8110 
Mail: fallov@socsci.aau.dk  

 

Type og sprog 

Modulets type: Emnespecialisering 
Sprog: Dansk 

Mål  

Målet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i rummets, mobiliteten og den urbane 
sociologi. Kurset skal gøre de studerende i stand til at reflektere og analysere over teorier, der forbinder 
sociale relationer med geografiske rum 

Viden - opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger 
inden for specialiseringens emneområde  

- opnår et videregående kendskab til flere områder eller temaer 
inden for specialiseringens emnefelt  

Færdigheder  

 

- kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et 
fagligt højt niveau  

- kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af 
relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau  

- kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske 
grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen  

- kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske 
forskningsdesigns  

- kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen 
inden for specialiseringens funktionsområde  

Kompetencer  

 

- har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere 
problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen 
relevante begrebsdannelser og teorier samt de for 
problemstillingen relevante metodiske tilgange 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Kurset giver de studerende en indføring i forskellige perspektiver på rummets sociologi. Kurset tager 
således udgangspunkt i den spatiale vending inden for sociologien og dens opgør med lineære og ikke-
rumlige tankegange. Kurset introducerer endvidere de studerende til mobilitetsteorier, til teorier knyttet til 
forståelsen af byen som netværk, og til nyere perspektiver på rum og globalisering. Desuden giver kurset 
de studerende en indføring i relationer mellem byens rum og lokale fællesskaber og i diskussionerne 
omkring nutidig stedstilknytning. 

Ud over forelæsningerne vil der være fire seminarer, hvor vi får mulighed for at diskutere kursets begreber 
og hvor de studerende forventes at få ansvar for at holde oplæg ud fra de angivne tekster.  

 

 

mailto:fallov@socsci.aau.dk
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Omfang og forventet arbejdsindsats 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer 
for 5 ECTS-studerende, 280 timer for 10 ECTS-studerende og 560 timer for 20 ECTS-studerende. 

 

Aktivitet Antal Lektioner / Samlet timetal sats 
 

Type 

Undervisning (U) 
Eget arbejde (E) 

5 ECTS 10 ECTS 20 ECTS 

Forelæsninger 10/20 14/28 14/28  U 

Øvelser 1/6 4/18 5/20  U 

Læsning 
Forberedelse til forelæsning 
og seminar 

10/90 14/140 14/140  E 

Projektarbejde  
(kun 20 ECTS) 

- Vejledning (inkl. 
forberedelse) 

- Projektskrivning 
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261 

 

 

 

 

U 

E 

Eksamen (inkl. Forberedelse) 24 94 94  E 

Totalt antal timer 

 

 
 

U=26 

E=114 

T=140 

 

U = 46 

E= 234 

T=280 

 

U = 65 

E=495 

T= 560 
 

 

 

 
 

 

5 ECTS Valgfag:  
Består af 9 forelæsninger og 1 seminar med byvandring. Der opgives ca. 50 siders pensum pr. gang. 

10 ECTS Portfolio: 
Et kursusforløb på 10 ECTS består af 14 forelæsninger, 1 seminar med byvandring og 3 øvelsesgange.  Der 
opgives ca. 75 siders pensum pr. gang. 

20 + 10 ECTS Projekt: 
Et kursusforløb på 10 ECTS består af 14 forelæsninger, 1 seminar med byvandring og 4 øvelsesgange, samt 
brainstormingsseminar og projekt.  Der opgives ca. 75 siders pensum pr. gang. 
Målet for modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere 
kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en 
konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde. Der forventes at indgå pensum svarende 
til 1500 sider til eksamen. Der skal således selvstændigt søges og inddrages projektlitteratur ud over den 
opgivne til emnespecialiseringens undervisning. Se læringsmål for projektmodul: 
https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK  

Deltagere 

8. semester (KA sociologi, 10 el. 20 ECTS), 6. semester (KA sociologi, 5ECTS) 
 

https://moduler.aau.dk/course/2020-2021/KASOC20202?lang=da-DK
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Deltagerforudsætninger  

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på 
specialiseringen. 

 

 
Modulaktiviteter  

 
Intro til kurset og praktiske ting – Anja Jørgensen & Hanne Louise Jensen* (For alle studerende) 
 
Fra by over rum til terriorialitet og tilbage igen, v/ Anja Jørgensen 
 
Stedstilknytning og lokale fællesskaber i det senmoderne globaliserede samfund  - v/Anja Jørgensen 
 
Stedernes sociale og biofiliske betydning (for 10 + 20 ETCS) v/ Annette Q. Romani 
 
Gruppedannelse (for 20 ECTS) v/ Mia Arp Fallov 
 
Kritiske perspektiver på sted, by og rum v/ Mia Arp Fallov 
 
Portfolie seminar 1 (for 10 ETCS) v/ Hanne Louise Jensen 
 
Geodemografi (for 10 + 20 ECTS)  v/ Andreas Lindegaard Jakobsen 
 
Sted, klasse og social mobilitet (for 10 + 20 ECTS) v/ Rolf Lyneborg Lund 
 
Mobilitetsteori v/ Hanne Louise Jensen 
 
Staging mobilities og et mobilt sted (for 10 + 20 ETCS) v/ Hanne Louise Jensen 
 
Assembling the city v/ Mia Arp Fallov 
 
Portfolie seminar 2 (for 10 ECTS) - v/ Hanne Louise Jensen 
 
Steder mellem by og land v/ Anja Jørgensen 

 
Den splittede by 1 – Forstaden v/ Mia Arp Fallov 
 
Den splittede by 2 – Ghettoen v/ Mia Arp Fallov 
 
By, etnicitet og multikulturalisme v/ Anna Diop-Christensen 
 
Portfolie seminar 3 (for 10 ECTS) v/ Anja Jørgensen 
 
Steders betydning for mental sundhed og trivsel v/ Andreas Lindegaard Jakobsen 
 
Sociologiske miljøperspektiver på byen v/ Anja Jørgensen og Mia Arp Fallov 
  
Seminar 4 lokale fællesskaber og byvandring v/ Anja Jørgensen og Mia Arp Fallov 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Samtidsdiagnoser og afvigelser 5. - 10. og 20 ECTS  
 
STADS kode: SFA700149D (10 ECTS Portfolio)  
STADS kode: SFA700154K (20 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA700169F (10 ECTS Projekt) 
STADS kode: SFA160071D (5 ECTS Valgfag) 

 

Deltagere 

8. semester KA Sociologi & 6.semester BA Sociologi 

 

Koordinatorer 

Anders Petersen 
Institut: Sociologi og Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 13, rum 77, 9220 Aalborg Ø 
Tlf: 9940 2601 
Mail: apt@socsci.aau.dk  
 
Michael Hviid Jacobsen 
Institut: Sociologi og Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 13, rum 75, 9220 Aalborg Ø 
Tlf: 9940 8120 
Mail: mhj@socsci.aau.dk  

Type og sprog 

Specialisering 
Sprog: Dansk 
 

Mål 

Målet med modulet er at indføre de(n) studerende i en bred vifte af perspektiver og teorier, der forholder sig 
tematikkerne sociale afvigelser og sociologiske samtidsdiagnoser og hvordan disse spiller sammen. Nærmere 
bestemt vil kurset introducere de studerende til forskellige former for sociologi, som beskæftiger sig med social 
afvigelse og samtidsdiagnose. De(n) studerende vil lære at forstå de enkelte perspektiver og teoriopbygninger, deres 
indbyrdes forskelligheder og ligheder, samt gøres i stand til at argumentere ved hjælp af teoriernes og 
perspektivernes begrebsapparat. 

Modulet indeholder følgende tre grundelementer: Introduktion, diskussion og kritik. Således bliver de(n) studerende 
introduceret til de væsentligste og mest centrale teorier og perspektiver indenfor feltet. 
Desuden lærer de(n) studerende at diskutere disse teoretiske tilgange, herunder spørgsmålet om teoriernes relation 
til hinanden, hvilket samfundsmæssigt niveau de forholder sig til samt deres forklaringskraft. Endvidere indføres 
de(n) studerende i de centrale kritikker, der kan rettes imod de enkelte teoriretninger, deres begrebsanvendelse 
samt deres anvendelsesmuligheder.  

Viden - Videregående indsigt i og overblik over teorier og perspektiver, der 
omhandler forskellige former for sociologisk blik på social afvigelse og 
samtidsdiagnose. 

- Opnå dybdegående indsigt i de tematikker, som 
specialiseringen dækker over.  

mailto:apt@socsci.aau.dk
mailto:mhj@socsci.aau.dk
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Færdigheder 

 

- Gengive og redegøre for centrale teorier og perspektiver på et højt 
fagligt niveau. 

- Relatere, sammenligne og diskutere de forskellige perspektivers og 
teoriers styrker og svagheder med andre tilgange. 

- Vise dybdegående indsigt i teoriernes og perspektivernes systematiske 
og metasociologiske begrundelser. 

- Kritisk reflektere over og analysere en aktuel sociologisk 
problemstilling eller tematik ved hjælp af de teorier, som modulet 
arbejder med. 

Kompetencer 

 

- Har evnen til at belyse, diskutere og analysere problemstillinger med 
inddragelse af relevante begrebsdannelser og teorier samt  

 

 

Indhold og forbindelse til andre kurser 

Kurset er optaget af at indføre de studerende i både (hovedsageligt makro) sociologiske perspektiver/teorier og 
empiriske studier, der omhandler social afvigelse og samtidsdiagnose. Det er forbundet med “Hverdagsliv, Kultur og 
Emotioner”, der tilbyder de studerende en mere mikro-sociologisk tilgang, når de skal foretage empiriske 
undersøgelser. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer 
for 5 ECTS-studerende, 280 timer for 10 ECTS-studerende og 560 timer for 20 ECTS-studerende. 

Aktivitet Antal Lektioner / Samlet timetal Sats 
 

Type 

Undervisning 
(U) Eget arbejde 

(E) 

5 ECTS 10 ECTS 20 ECTS 

Forelæsninger 15/26 20/26 20/26  U 

Seminarer  4/8 4/8  U 

Læsning 
Forberedelse til forelæsning 
og seminar 

 

15/78 
 

20/143+4/20 20/143+4/20 6/11 E 

Projektarbejde  
(kun 20 ECTS) 

- Vejledning (inkl. 
forberedelse) 

- Projektskrivning 

 

 

 

 

 

 

17 

270 

 

 

 

 

U 

E 

Eksamen (inkl. 
Forberedelse) 40 72 72  E 

Totalt antal timer 

 

 
 

U = 26 

E= 118 

T=144 

 

U = 34 

E= 235 

T=269 

 

U = 51 

E=464 

T= 556 
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5 ECTS  
Et kursusforløb på 5 ECTS består af 15 forelæsninger.  
Der opgives et pensum på ca. 50 sider pr. forelæsning til 5 ECTS-studerende. 

10 ECTS 
Et kursusforløb på 10 ECTS består i 20 forelæsninger og 3 portefolio-workshops samt en introduktion til 
specialiseringen.  Der opgives ca. 75 siders pensum pr. gang. 

20 ECTS 
Et kursusforløb på 20 ECTS består i 20 forelæsninger og en introduktion til specialiseringen, samt projekt. 
Der opgives ca. 75 siders pensum pr. gang. 
Målet for modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere 
kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode på et videregående niveau i relation til en 
konkret problemstilling inden for specialiseringens emneområde. Der forventes at indgå pensum svarende 
til 1500 sider til eksamen. Der skal således selvstændigt søges og inddrages ca. 600 siders projektlitteratur 
ud over den opgivne til emnespecialiseringens undervisning. 

Deltagere 

8. semester (KA Sociologi, 10 el. 20 ECTS) og 6. semester (BA Sociologi, 5 ECTS) 
 

Deltagerforudsætninger 

Derudover kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage 
på specialiseringen. 

Modulaktiviteter  

Forelæsnings række Navn på underviser 
Introduktion til kurset Anders Petersen 

Projektarbejde og gruppedannelse 20ects (3 timer) Anders Petersen 

Social afvigelse – et overblik Michael Hviid Jacobsen 

Hvad er kritik? Anders Petersen 

Hvad er sociale patologier Anders Petersen 

Samtidsdiagnose 1: Herbert Marcuse Anders Petersen 

Samtidsdiagnose 2: Louis Althusser Anders Petersen 
Seminar 20ects (3 timer) Anders Petersen & Michael Hviid Jacobsen 
Portfolioseminar 10 ects – 3 timer Anders Petersen og Peter C. Lund 
Sorg og død som afvigelse og patologi Anders Petersen & Michael Hviid Jacobsen 
Patologisering af sorg Peter C. Lund 
Sociale taboos og afvigelse Anders Petersen & Michael Hviid Jacobsen 
Mental lidelse som afvigelse Anders Petersen 
Afvigelse og medikalisering Anders Petersen 
Angst som vilkår og afvigelse Anders Petersen 
Byen i samtiden Anja Jørgensen 
Nye samtidsdiagnoser 1: Den nye kapitalismes ånd Anders Petersen 
Nye samtidsdiagnoser 2: Honneth, anerkendelse og tingsliggørelse Anders Petersen 
Nye samtidsdiagnoser 3: Rosa, acceleration, aggression og 
resonans  

Anders Petersen 

Nye samtidsdiagnoser 4: Bernhard Stiegler og Heinz Bude Anders Petersen & Michael Hviid Jacobsen 
Nye samtidsdiagnoser 5: Thomas Pikkety og Shoshana Zuboff Anders Petersen 
Teori og metodeseminar 20 ects (3 timer) Anders Petersen & Michael Hviid Jacobsen 
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Portfolioseminar 10ects (3timer) Anders Petersen og Peter C. Lund. 
Nye samtidsdiagnoser 6: Zygmunt Bauman Anders Petersen 
Nye samtidsdiagnoser 7: Emotionel kapitalisme, Hochschild og 
Illouz 

Anders Petersen 

Nye samtidsdiagnoser 8: Andreas Reckwitz og singularisering Anders Petersen 
Analyseseminar 2o ects (3timer) Anders Petersen og Peter C. Lund. 
Portfolioseminar 10ects (3timer) Anders Petersen og Peter C. Lund. 
Afslutning Anders Petersen 

 

EKSAMEN - EMNESPECIALISERINGER 
 

5 ECTS Valgfagseksamen 

5ECTS modul evalueres ved en skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7-
skalaen. 

Omfang af samlet opgave 
Max. 15.000 anslag 
 
En opgave eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 
anslag (et bokstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige 
opgaver og projekter indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i 
beregningen. Alt andet indgår i beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. 
Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men 
præsentation/reproduktion af kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold 
til projektets omfang. 
 

Vurderingskriterie 
Karakteren 12: 
Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en 
udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 
 
Karakteren 02: 
Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. 
 
Uddybende om timebelastning for studerende: 
Timebelastning for den skriftlige prøve ansættes til 40 timer i alt. 
De 40 timer fordeles med 16 timer til opgavebesvarelsen samt 24 timer til eksamensforberedelse. 
 
Re-eksamen 
For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man have afleveret blankt i Digital Eksamen, 
være ikke-bestået eller udeblevet pga. sygdom. Udebliver man ved 1. prøve-forsøg, kan man således ikke 
gå op til 2. prøveforsøg (re-eksamen). Hvis man har afleveret for sent, udeblevet, afleveret blankt eller ikke 
bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 prøveforsøg. 
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes den som ikke-afleveret, og man vil ikke have mulighed for at 
gå til reeksamen i samme eksamensperiode. Hvis sen aflevering skyldes særlige forhold (eks. IT-problemer), 
bør man straks kontakte studiesekretariatetet: socio-logisekretariatet@socsci.aau.dk, og eventuelt 
indsende begrundet dispensationsansøgning til studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk  

mailto:bba@id.aau.dk
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Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver derved 
registreret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg 
 
 
 
Eksamens tidspunkter valgfag (Emnespecialisering) 5 ECTS – 24 timers eksamen Forår 
2022 
Samtidsdiagnoser og afvigelser Fra den 16. maj kl. 10.00 – 17.maj kl. 10.00 
Rummets Sociologi Fra den 16. maj kl. 10.00 – 17.maj kl. 10.00 
Moderne arbejdsliv og HRM Fra den 16. maj kl. 10.00 – 17.maj kl. 10.00 
Køn, Migration og protester Fra den 16. maj kl. 10.00 – 17.maj kl. 10.00 

 
Alle eksamener foregår i Digital Eksamen. 
 

10 ECTS Portfolio eksamen 

10ECTS modul evalueres ved mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig port folio. Hvis der 
afleveres som gruppe eksamineres der i gruppe. Der gives karakter efter 7-skalaen med intern censur. 
 
Bedømmelsen skal vurdere i hvilken grad den studerende opfylder modulets læringsmål og bedømmelsen 
sker på grundlag af en helhedsvurdering af det skriftlige produkt, fremlæggelsen og den mundtlige 
diskussion. 
 
Uddybende om den mundtlige eksamination: 
Den mundtlige eksamen er fastsat til: 
1 studerende 25 min. 
2 studerende 45 min. 
3 studerende 1 time 
 
Eksaminationstid er inklusive votering og et indledende studenteroplæg på højst 5 min. pr. studerende (og 
samlet højst 15 min). Ved den mundtlige eksamen udgør port folio opgaverne udgangspunktet for en 
samlet individuel eksamination, der også kan inddrage dele af pensum, der ikke er behandlet i port folio 
opgaverne. 
 
Forudsætning for at gå til eksamen 
For at gå til eksamen skal den studerende enten individuelt eller med sin gruppe have afleveret en skriftlig 
port folio til det fastlagte afleveringstidspunkt i Digital Eksamen. Den skriftlige port folio skal desuden leve 
op til de fastsatte formalia for port folio. 
 
Uddybende om port folio opgaverne: 
Portfolio elementet består af i alt 2-3 opgaver, der til sidst afleveres som en samlet aflevering. Opgaverne 
stilles løbende hen over hele semesteret for at sikre deltagelse i hele kurset. Hver af de 2-3 opgaver består 
af en besvarelse på en udleveret opgave, der introduceres i tilknytning til en undervisningsgang eller 
seminar. Portfolio-opgaverne kan variere fra teoretiske diskussioner - over case analyser - til kommentarer 
til aktuelle problemstillinger - eller små analyser af udleverede (kvalitative eller kvantitative) data etc. Der 
tilstræbes en variation i opgaverne, både med hensyn til form og emneindhold. 
 



21 
 

De studerende skal mellem hver opgave have mulighed for at debattere og stille spørgsmål til opgaven. 
Dette kan enten ske ved at opgaven inddrages i forelæsningsrækken eller i form af seminarer/Spørgetimer, 
hvor de studerende har mulighed for at stille spørgsmål og debattere den stillede opgave med en faglærer. 
 
Formalia for portfolio-opgave: 
En portfolio består af 2-3 skriftlige opgaver, som hver almindeligvis bør fylde den samme andel af det 
samlede max omfang (se nedenfor). De enkelte opgaver afleveres slutteligt som en samlet opgave i Digital 
Eksamen. 
 
Omfang af samlet portfolio: 
1 studerende max 28.000 anslag (ca. 12 sider) 
2 studerende max 36.000 anslag (ca. 15 sider) 
3 studerende max 40.000 anslag (ca. 17 sider) 
 
En portfolio-opgaves maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag 
(et bokstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og 
projekter indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet 
indgår i beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. En opgave kan forsynes 
med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af 
kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. 
 
Vurderingskriterier 
Karakteren 12: 
Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en 
udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 
 
Karakteren 02: 
Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. 
 
Uddybende om timebelastning for studerende: 
Timebelastning for port folio eksamenselementet ansættes til 72 timer i alt. 
De 72 timer fordeles med 18 timer til hver port folio element (= 54 timer) samt 18 timer til 
eksamensforberedelse. 
 
Re-eksamen 
For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man have afleveret blankt i Digital Eksamen, 
være ikke-bestået eller udeblevet pga. sygdom. Udebliver man ved 1. prøve-forsøg, kan man således ikke 
gå op til 2. prøveforsøg (re-eksamen). Hvis man har afleveret for sent, udeblevet, afleveret blankt eller ikke 
bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 prøveforsøg. 
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes den som ikke-afleveret, og man vil ikke have mulighed for at 
gå til reeksamen i samme eksamensperiode. Hvis sen aflevering skyldes særlige forhold (eks. IT-problemer), 
bør man straks kontakte studiesekretariatetet: socio-logisekretariatet@socsci.aau.dk, og eventuelt 
indsende begrundet dispensationsansøgning til studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk 
 
Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver derved 
registreret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg. 
 

mailto:bba@id.aau.dk
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Eksamens tidspunkter portfolio 10 ECTS – Forår 2022: 
Samtidsdiagnoser og afvigelser Aflevering den 16.maj kl.10.00 
Rummets Sociologi Aflevering den 16.maj kl.10.00 
Moderne arbejdsliv og HRM Aflevering den 16.maj kl.10.00 
Køn, Migration og protester Aflevering den 16.maj kl.10.00 

 
Eksamensperioden er fra den 10. – 17. juni 2022. 
 
Alle eksamener foregår i Digital Eksamen 
 
 
 
Særligt ift. Portfolio på specialiseringen på alle 4 fag: 
10ECTS modul evalueres gennem portfolio opgave ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur. 
Portfolio opgaven består af i alt 3 opgaver. Opgaverne udleveres løbende før de relevante forelæsninger, og der vil 
være mulighed for generel feedback under de indlagte øvelser. 
 
De tre opgaver skrives sammen og afleveres i Digital Eksamen den 16. maj. Omfang af portfoliopgaven følger de 
generelle retningslinjer herfor. 
 

20 + 10 ECTS Projekteksamen 

En specialisering på 20 ECTS indebærer udarbejdelse af et projekt. Hvis man allerede har haft dele af en 
emnespecialisering som valgfag indgår emnespecialiseringens kursusrække ikke i eksamenspensum og 
projektarbejdet har et omfang af 10 ECTS (se uddybende nedenfor). Mundtlig eksamen med udgangspunkt 
i projekt bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern censur. 
 
Opgavens omfang 
1 studerende: max 90.000 anslag 
2 studerende: max 120.000 anslag 
3-6 studerende: max 180.000 ansalg 
 
Et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bokstav, 
et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter 
indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i 
beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. Et projekt kan forsynes med 
bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af 
kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. 
 
Forsiden til projektet skal indeholde: 

• Gruppenummer og navn(e)  
• Semester og årstal 
• Vejlederens navn 
• Projekttitel 
• Antal anslag 

NB: Ved overskridelse af alle ovenstående opgavers max-grænse (omfang) vil opgaven/projektet blive 
afvist, og der vil være brugt et eksamensforsøg. 



23 
 

 
Gruppedannelse/Vejledertildeling 
Efter gruppedannelsen når I har fået tildelt en vejleder kan I få adgang til at booke grupperum på følgende 
link: Link til oprettelse af grupperum 
 
Vejlederfordelingen offentliggøres på Moodle. 
 
Grupper kan ud over et introduktionsmøde forvente følgende vejledning: 

• Individuelle studerende: 2 møder 
• 2 studerende: 3 møder 
• 3-4 studerende: 4 møder 
• 5-6 studerende: 4-5 møder 

 
Re-eksamen 
For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man have afleveret blankt i Digital Eksamen, 
være ikke-bestået eller udeblevet pga. sygdom. Udebliver man ved 1. prøve-forsøg, kan man således ikke 
gå op til 2. prøveforsøg (re-eksamen). Hvis man har afleveret for sent, udeblevet, afleveret blankt eller ikke 
bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 prøveforsøg. 
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes den som ikke-afleveret, og man vil ikke have mulighed for at 
gå til reeksamen i samme eksamensperiode. Hvis sen aflevering skyldes særlige forhold (eks. IT-problemer), 
bør man straks kontakte studiesekretariatetet: socio-logisekretariatet@socsci.aau.dk , og eventuelt 
indsende begrundet dispensationsansøgning til studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk  
 
Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver derved 
registreret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg. 
 
Eksamens tidspunkter projekt 10 & 20 ECTS – Forår 2022: 
Samtidsdiagnoser og afvigelser Aflevering den 1. juni kl.10.00 
Rummets Sociologi Aflevering den 1. juni kl.10.00 
Moderne arbejdsliv og HRM Aflevering den 1. juni kl.10.00 
Køn, Migration og protester Aflevering den 1. juni kl.10.00 

 
Eksamensperioden er fra den 20. juni – 28.juni 2022 
 
Alle eksamener foregår i Digital Eksamen. 
 
Aflevering i Digital Eksamen. 
Når I uploader jeres projekt i Digital Eksamen, DE, skal I på den side, hvor I printer kvitteringen herfor også 
huske at klikke på den blå kasse "Gå til Projektbibliotek", udfylde felterne og dermed få en kvittering fra 
systemet på, at I også har afleveret i Projektbiblioteket. Det er først herefter, at jeres projekt er registreret 
som afleveret.  Når der afleveres projekter i DE, skal en person fra gruppen invitere alle 
gruppemedlemmer, og alle gruppemedlemmer skal acceptere invitationen, før projektet er endeligt 
afleveret. Mere information om upload i Digital Eksamen – herunder gruppeaflevering, supplerende info til 
projektbiblioteket mm findes på http://www.de.aau.dk/studerende/ 
 
Har du spørgsmål om Digital Eksamen er du velkommen til at kontakte Digital Eksamen: 
digitaleksamen@aau.dk eller 9940 9720 eller din studiesekretær. 

https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/grupperum
mailto:socio-logisekretariatet@socsci.aau.dk
mailto:bba@id.aau.dk
http://www.de.aau.dk/studerende/
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Mundtlig eksamen 
Eksaminationstiden afhænger af gruppestørrelsen.  
Tiden angivet nedenfor er inkl. Eksamen, votering og karakterafgivningen. 
 
1 studerende - 35 min. 
2 studerende - 1 time og 5 min. 
3 studerende - 1 time og 30 min. 
4 studerende - 1 time og 50 min. 
5 studerende - 2 timer og 10 min. 
6 studerende - 2 timer og 30 min. 
 
Uddybende om studerende som tidligere har gennemført emnespecialiseringerne som valgfag 

Emne- og metodespecialiseringer som allerede er gennemført og eksamineret, eksempelvis i forbindelse med valgfag 
på bacheloruddannelsen, kan ikke gentages. Hvis en studerende allerede har gennemført eksamen inden for en 
emnespecialisering (eksempelvis som valgfag på bacheloruddannelsen), som indgår i det valgte specialiseringsspor, 
afløses kursusrækken af projektarbejde inden for specialiseringens emne. 
 
Projektarbejdets eksamen vil i dette tilfælde udgøre 10 ECTS-point. Projektarbejdets organisering, afleveringsfrister, 
omfang og vejledning følger de almindelige normer for projektarbejde inden for emnespecialiseringer. 
Eksamensformen er mundtlig på baggrund af projekt med intern censur.  Der eksamineres ikke i kursusrækkens 
generelle pensum, men alene i et rammepensum for projektet, som forventes at udgøre ca. 1000 sider. 
 
Pensum angives af den studerende i litteraturlisten (relevant sidetal i parentes ved den enkelte tekst) og godkendes 
af projektvejleder. Rammepensum kan inddrage relevante dele af emnespecialiseringens kursusrække og bør 
derudover sammenstykkes af introducerende såvel som mere temaspecifikke tekster inden for fagområdet. 
Projektarbejde på 10 ECTS kan gennemføres som gruppeprojekt i samarbejde med studerende, som skriver 
projektarbejde af samme omfang eller af et omfang på 20 ECTS. Ved projektsamarbejde mellem studerende med 10 
og 20ECTS projekt afholdes særskilt mundtlig eksamen for hver ECTS gruppe. Man eksamineres således kun 
gruppevis med studerende, der har samme pensumramme/ECTS. 
 

Særlige eksamensvilkår  

Ved behov for at søge særlige eksamensvilkår skal der indsendes en dispensationsansøgning – denne 
sendes pr. mail til teamlegalitet@id.aau.dk. Dispensationen gælder kun for den pågældende ordinære 
eksamen samt en eventuel reeksamen. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

METODESPECIALISERINGER 
 

Videregående kvalitativ metode: Etnografisk metode 5 og 10 ECTS 
 
STADS kode: SFA700156D (10 ECTS) 
STADS kode: SFA160075D (5 ECTS) 

 
Placering  

6. semester, BA Sociologi og 8. Semester, KA Sociologi 
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Fagkoordinator:  

Ninna Meier 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Krogstræde 7, 10, 9220 Aalborg 
Tlf. 9940 2843 
Mail:  meier@socsci.aau.dk  
 
Ane Grubb 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Frederikskaj 10B, 1.sal, 2450 København SV 
Mail: grubb@socsci.aau.dk  
Tlf: (+45) 99402619  
 
Type og sprog 

Type: Metodespecialisering 
Sprog: Dansk 
 
Mål 

Målet for specialiseringen er, at den studerende tilegner sig en videregående og anvendelsesorienteret 
forståelse for kvalitative metoder i sociologien og ved undersøgelse af sociologiske problemstillinger. 
Kurset skal gøre den studerende i stand til at udvælge og bruge kvalitative metoder på videregående 
niveau, samt at reflektere over egen position og brug af en given metode.  

Viden - Opnår videregående indsigt i den aktuelle metode, dens 
grundbegreber, teoretiske ophav og praktiske anvendelse 

Færdigheder  - Kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser 
indenfor den aktuelle metode på et videregående plan 

- Kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk 
problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode 

- Kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved 
den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier.  

Kompetencer  
 

- Har evnen til at udvælge, belyse, analysere og diskutere 
problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange.  

 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer 
for 5 ECTS-studerende og 280 timer for 10 ECTS-studerende  

 
Aktivitet Antal Lektioner / Samlet timetal sats 

 
Type 

Undervisning (U) 
Eget arbejde (E) 

5 ECTS 10 ECTS  

Forelæsninger 6/12 9/18  2 U 

Øvelser      

mailto:meier@socsci.aau.dk
mailto:grubb@socsci.aau.dk
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Læsning 
Forberedelse til forelæsninger 
og workshops. 

 

   8/80 
 

16/168 
 

8/11 E 

Eksamen (incl. Forberedelse) 40 80 
 

 
 E 

Totalt antal timer  
 

U = 16 

E= 120 

T= 136 

U = 32 

E= 248 

T=280 

   
 

 
5 ECTS: 
Et kursusforløb på 5 ECTS består af 12 lektioner integreret med øvelser.  
Der opgives et pensum på højst 50 sider pr. forelæsning til 5 ECTS-studerende. Pensum som ikke skal læses 
på 5 ECTS er markeret med * på moodle. 
 
10 ECTS: 
Et kursusforløb på 10 ECTS består i 18 lektioner med integrerede øvelser.  Der opgives ca. 75 siders pensum 
pr. gang. 
 
Deltagerforudsætninger  

Kurset har videregående karakter og forudsætter en grundlæggende forståelse for kvalitative metoder og 
erfaring med dataanalyse. Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til 
uddannelsen for at deltage på specialiseringen 
 
Modulaktiviteter  

Undervisningsplansplan med undervisere For 5 og 10ECTS studerende: 
 
Lektion 1&2. Observationsmetoder (Ninna Meier og Ane Grubb). Forelæsningen indeholder rammesætning af 
kurset, metodeundervisning og øvelse i observation som metode, samt diskussioner af grundelementer som ’felt’, 
’fænomen’, ’position’ og ’feltnoter’ 

Lektion 3&4. Digitale kvalitative metoder (Ane Grubb). Forelæsningen indeholder metodeundervisning i digitale 
kvalitative metoder, samt mindre praktiske øvelser med at analysere digitale settings og finde mønstre i digitale data.  
 
Lektion 5&6. Interviews (Ane Grubb). Forelæsningen indeholder metodeundervisning i kvalitative interviews, samt 
praktiske øvelser i – og diskussioner omkring – hvad det kræver at tage rollen som hhv. interviewer og observatør i 
relation til forskellige forskningstemaer og interview-settings.  
 
Lektion 7&8. Videregående dokumentstudier (Ninna Meier) 
Forelæsningen indeholder metodeundervisning i dokumentstudier og dokumentanalyse, samt øvelse i at udvælge 
dokumenter for analyse i relation til problemstilling relateret til en given social situation eller fænomen. 
 
Lektion 9&10. Analyse af kvalitative data (Ane Grubb & Ninna Meier). Forelæsninger indeholder 
metodeundervisning og øvelser i hvordan man kan analysere af kvalitative data, herunder visualiseringer, kreativitet, 
systematik. Dette suppleres med diskussioner af måder hvorpå man kan vise og ikke kun fortælle hvad ens resultater 
er og hvordan man kom frem til dem. 
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Lektion 11&12. Kontekst og refleksivitet i kvalitative metoder (Ninna Meier). Forelæsningen indeholder 
metodeundervisning og øvelser i hvordan man kan operationalisere og studere ’kontekst’ i kvalitative undersøgelser, 
samt diskussioner omkring refleksivitet i forbindelse med at bruge kvalitative metoder. 
 
Kun for 10 ECTS 

Lektion 13&14. At se og analysere tid og materialitet i kvalitative studier (Ane Grubb) 
Forelæsningen indeholder metodeundervisning og øvelser i at forstå den temporale og materielle konteksts 
betydning for interaktioner og meningsskabelse i praksis.  
 
Lektion 15&16. At se og analysere grænsedragning og social synlighed (Ninna Meier). Forelæsningen indeholder 
metodeundervisning i teori om og metoder til at undersøge social grænsedragning og synlighed i kvalitative studier, 
integreret med øvelser. 
 
Lektion 17&18. At se og analysere adfærd, handling og praksis (Ane Grubb). Forelæsningen indeholder 
metodeundervisning og øvelser i at finde mønstre i kvalitative data om individuel og gruppebaseret handling. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Videregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien 10 ECTS 
 
STADS kode: SFA700155B (10 ECTS) 
 
Placering  

8. Semester, KA sociologi 
 
Fagkoordinator:  

Hans-Peter Y. Qvist 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 13, 116, 9220 Aalborg 
Tlf: 9940 2603 
Mail: hpq@socsci.aau.dk  
 
Anna Diop-Christensen (Barsel forår 2022) 
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 13, 112, 9220 Aalborg 
Mail:  adch@socsci.aau.dk  
 
Type og sprog 

Type: Metodespecialisering 
Sprog: Dansk 
 
Mål  

 
Målet for specialiseringen er, at den studerende tilegner sig en videregående anvendelsesorienteret 
forståelse for begrebet kausalitet samt kvantitative metoder til kausal inferens i sociologien. Kurset skal 
gøre de studerende i stand til at reflektere over, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at en 
given kausal effekt kan identificeres. Derudover skal kurset gøre den studerende i stand til at estimere en 
eventuel kausal effekt ved hjælp af videregående kvantitative metoder. 

mailto:hpq@socsci.aau.dk
mailto:adch@socsci.aau.dk
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Viden - Opnår videregående indsigt i den aktuelle metode, dens 

grundbegreber, teoretiske ophav og praktiske anvendelse 
   

Færdigheder  - Kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser 
inden den aktuelle metode på et videregående plan 

- Kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk 
problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode 

- Kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved 
den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier.  

 
Kompetencer  
 

- Har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere 
problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange.  

 
 
Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  

Kurset giver den studerende en videregående indføring i begrebet kausalitet og videregående kvantitative 
metoder til kausal inferens i sociologien. Der lægges ud med en introduktion til begrebet kausalitet med 
særlig fokus på kontrafaktiske hændelser, potentielle udfald og grafiske metoder til at diskutere 
forudsætninger for at en given kausal effekt kan identificeres. Derefter præsenteres de studerende for en 
række metoder til at estimere kausale effekter. I de tilknyttede øvelser arbejdes der med de præsenterede 
metoder i praksis på forskellige datasæt, som vil blive udleveret. Som udgangspunkt benyttes 
statistikpakken Stata i øvelserne, men den studerende er velkommen til at benytte andre statistikpakker på 
egen hånd, hvis det ønskes. 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er 280 timer for 10 
ECTS-studerende  

 
Aktivitet Antal Lektioner / Samlet 

timetal 
sats 

 
Type 

Undervisning (U) 
Eget arbejde (E) 5 ECTS 10 ECTS  

Forelæsninger  13/26  2/3 U 

Øvelser  12/24  2/2 U 

Læsning 
Forberedelse til 
forelæsning inkl. øvelser. 

 13/143 
 

8/11 E 

Eksamen (inkl. 
Forberedelse) 

 80 
 

 
 E 

Totalt antal timer  
 

 U = 50 

E= 223 

T=273 
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10 ECTS 
Et kursusforløb på 10 ECTS består i 12 forelæsninger og 8 øvelsesgange.  Der opgives ca. 75 siders pensum 
pr. gang. 
 
Deltagerforudsætninger  

Kurset har videregående karakter og forudsætter en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og 
erfaring med databehandling. Der kræves ikke forhåndskendskab til begrebet kausalitet, metoder til kausal 
inferens eller til Stata. Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til 
uddannelsen for at deltage på specialiseringen. 
 
Modulaktiviteter  

Kontrafaktiske hændelser og kausalitet i sociologien 
Identifikation og kausaldiagrammer: Introduktion 
Identifikation og kausaldiagrammer: Anvendelse 
Eksperimenter: Randomiserede kontrollerede forsøg, naturlige- og quasieksperimenter 
Regression og og estimation af kausale effekter 
Matching og estimation af kausale effekter I   
Matching og estimation af kausale effekter II   
Panel data og estimation af kausale effekter I 
Panel data og estimation af kausale effekter II 
Instrumentvariable og regression discontinuity 
Kausal mediationsanalyse I 
Kausal mediationsanalyse II 
Opsamling og eksamen 
 
_______________________________________________________________________________________ 

EKSAMEN – METODESPECIALISERINGER 
 
5 ECTS Eksamen 
5 ECTS modul evalueres ved en skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7-
skalaen. 
 
Omfang af samlet opgave: 
 
Videregående kvalitativ metode: Etnografisk metode 5 ECTS. 
Omfanget af opgaven er max. 15.000 anslag 

 
Gældende for alle 
Et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bokstav, 
et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter 
indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i 
beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. Et projekt kan forsynes med 
bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af 
kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. 
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Vurderingskriterier 
Karakteren 12: 
Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en 
udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 
 
Karakteren 02: 
Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. 
 
Eksamens tidspunkter valgfag (Metodespecialisering) 5 ECTS – 24 timers 
eksamen Forår 2022 
Videregående kvalitativ metode Fra den 16. maj kl. 10.00 – 17.maj kl. 10.00 

 
Alle eksamener foregår i Digital Eksamen 
 

10 ECTS Eksamen 

Metodespecialiseringerne på 10 ECTS afsluttes med en individuel skriftlig eksamensopgave af en uges 
varighed. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 
Eksamen afleveres digitalt – læs under ”praktiske informationer” 
 
Videregående kvalitativ metode: Etnografisk metode 10 ECTS 
Omfanget af opgaven er på max. 36.000 anslag 
 
Videregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien: Teori og metode, 10 ECTS  
Omfanget er max. 27.000 anslag og opgaven må samtidig ikke overskrive 20 sider. Der skal vedlægges 
relevant dokumentation i bilag. Databehandling må foregå i samarbejde mellem højst to studerende. 
Studienummer på den studerende der eventuelt samarbejdes med, skal anføres i opgaven. 
 
Gældende for alle 
Et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bokstav, 
et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter 
indgår resumé, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i 
beregningen, herunder også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. Et projekt kan forsynes med 
bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af 
kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. 
 
Vurderingskriterier 
Karakteren 12: 
Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en 
udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler 
 
Karakteren 02: 
Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset. 
 
Re-eksamen 
For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man have afleveret blankt i Digital Eksamen, 
være ikke-bestået eller udeblevet pga. sygdom. Udebliver man ved 1. prøve-forsøg, kan man således ikke 
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gå op til 2. prøveforsøg (re-eksamen). Hvis man har afleveret for sent, udeblevet, afleveret blankt eller ikke 
bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 prøveforsøg. 
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes den som ikke-afleveret, og man vil ikke have mulighed for at 
gå til reeksamen i samme eksamensperiode. Hvis sen aflevering skyldes særlige forhold (eks. IT-problemer), 
bør man straks kontakte studiesekretariatet: socio-logisekretariatet@socsci.aau.dk , og eventuelt indsende 
begrundet dispensationsansøgning til studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk 
 
Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver derved 
registreret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg 
 
Eksamens tidspunkter Metodespecialisering – Ugeeksamen 10 ECTS – Forår 
2022: 
Videregående kvalitativ metode - Ugeeksamen 18. maj kl. 10.00 – 26.maj kl.10.00 
Videregående kvantitativ metode – Ugeeksamen 2. juni kl. 10.00 – 9.juni kl. 10.00 

 
Alle eksamener foregår i Digital Eksamen. 
 

Særlige eksamensvilkår – Både 5 og 10 ECTS studerende 

Ved behov for at søge særlige eksamensvilkår skal der indsendes en dispensationsansøgning – denne 
sendes pr. mail til teamlegalitet@id.aau.dk. Dispensationen gælder kun for den pågældende ordinære 
eksamen samt en eventuel reeksamen. 
 

PRAKTISK INFORMATION 
Tilmelding til undervisning/eksamen  

Forud for hvert semester skal du tilmelde dig undervisning og prøver i STADS, se evt. mere 
https://www.stads.aau.dk/studerende/#139873 

 
https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/#515919 

 
Tilmeldingsperioder 
 
Undervisningstilmelding er ens for alle studerende: 
 
Efterårssemesteret: 

• Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni 
• Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. september - 1. 

oktober 

Forårssemesteret: 
• Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. december 
• Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. februar - 1. marts 

Der er ikke længere et centralt tilmeldingskrav til undervisning og prøver på 30 ECTS-point pr. semester, 
men det forventes fortsat, at du studerer på fuld tid. 
Fra 1. oktober 2018 er tilmeldingerne bindende. Link til https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/#515919 

mailto:socio-logisekretariatet@socsci.aau.dk
mailto:bba@id.aau.dk
https://www.stads.aau.dk/studerende/#139873
https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/#515919
https://www.studieservice.aau.dk/eksamen/#515919
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Der er et krav om deltagelse i 1. prøveforsøg for at få adgang til 2. prøveforsøg som reeksamen i samme 
eksamensperiode. Udebliver man ved 1. prøveforsøg, kan man alene tilmelde sig en efterfølgende ordinær 
eksamen som 2. prøveforsøg. 
 
 
 
Bemærk! Din adgangskode og brugernavn er den samme som du anvender til din AAU-mail – dog er 
brugernavnet uden @student.aau.dk 
 
Hvis du har glemt adgangskoden skal du henvende til mailadministrationen, support@its.aau.dk, eller på 
telefon 9940 2020.  
 

Digital Eksamen 

Du kan i vejledningen til Digital Eksamen se, hvordan systemet ser ud, og funktionerne gennemgås, så du 
ved, hvordan du skal bruge Digital Eksamen. 
 
Du finder vejledninger og yderligere information om Digital Eksamen her 
 

Moodle som system til formidling af information mm.  (Studiets intranet) 

Moodle er valgt som systemet hvori bl.a. informationer og opgaver i relation til kurserne og de enkelte 
semestre, samt informationerne fra sekretærerne og underviserne m.m. vil være tilgængeligt. Moodle er 
webbaseret, hvilket bl.a. betyder at du kan tilgå det hvor som helst og når som helst når blot du har adgang 
til internettet. 
 
Du finder Moodle her 
 
For at bruge Moodle skal du logge ind, hvilket du gør med dit samf-brugernavn og tilhørende kode. 
 
Har du problemer med at logge ind skal du kontakte: support@its.aau.dk 
 

IT-support til studerende  
It-support via mail og telefon – kontaktes på: tlf. 9940 2020, support@its.aau.dk 
 

Booking af gruppearbejdspladser på SAMF 

For at få adgang til bookingsystemet skal gruppen indsende et ansøgningsskema til studiesekretæren. 
Det foregår på dette link: Gruppelokaler.  
Der kan først søges om bookingadgang til grupperum efter vejlederfordelingen er offentliggjort.  
Grupperum kan KUN bookes via det elektroniske bookingsystem 
Hver gruppe kan booke op til 10 enheder ad gangen. 
 

Semesterevalueringer  

Som en del af sociologiuddannelsens kvalitetssikring gennemføres der løbende evalueringer af alle 
kursusudbuddene på uddannelsen. Det sker ved hjælp af skriftlige evalueringsskemaer, som udsendes 

mailto:support@its.aau.dk
http://www.de.aau.dk/
https://www.moodle.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
mailto:support@its.aau.dk
https://www.soc.aau.dk/uddannelser/info-studerende-faq/grupperum
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elektronisk til studerende, således at I har nem adgang til at udfylde dem. Det er vigtigt, at I afsætter tid til 
at udfylde disse skemaer, da uddannelsen gerne vil bruge disse evalueringer til at sikre og løbende forbedre 
kvaliteten af kursusudbuddet og dermed af uddannelsen som helhed. I den forbindelse er jeres erfaringer 
og vurderinger et væsentligt redskab, og det er derfor vigtigt, at I udfylder evalueringsskemaerne, når de 
bliver udsendt. 
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